شيوه نامه اجرايي آئين نامه ارتقاء اعضاي هيأت علمي دانشگاهها و موسسات آموزش عالي و پژوهشي علوم
پزشكي جمهوري اسالمي ايران
ارتقاء اعضاي هیأت علمي دانشگاهها ،مؤسسات آموزش عالي و مؤسسات پژوهشي گروه پزشکي با توجه به میزان فعالیت آنها
در زمینه هاي آموزش ،تحقیقات ،فناوري و نوآوري ميباشد .ارايه خدمات بهداشتي-درماني ،مشاوره اي تخصصي و فرهنگي
در سطح دانشگاهي ،كشوري و جامعه داراي اهمیت مي باشند و در ارتقاي فرد مؤثر مي باشند.
ارتقاي اعضاي هیأت علمي بر اساس مفاد اين آيین نامه امکان پذير خواهد بود.

شرايط و ضوابط ارتقاء:
الف) شرايط عمومي
-1انجام وظايف محوله طبق برنامه تنظیمي دانشگاه به گواهي مدير گروه و تائید رئیس دانشکده مربوطه
 -2ارائه گواهي شركت در كارگاهها/دوره هاي روش تحقیق مقدماتي و روش تدريس مقدماتي
 -3شركت در دوره هاي توانمندسازي دانشگاهي (آموزشي) برگزار شده توسط دانشگاه
 -4تسلط به يك زبان خارجي به تناسب رشته مربوطه براي استفاده از آثار ،مدارك علمي و ارائه مطلب
 -5توانايي كار با رايانه و كاربردهاي آموزشي و پژوهشي آن بويژه نحوه استفاده از منابع الکترونیك
 -6تأيید صالحیت اخالقي ،شؤون استادي و رفتار حرفه اي بر اساس ارزيابي هیأت اجرايي جذب اعضاي هیأت علمي
دانشگاه
ب) شرايط اختصاصي:
-1موافقت دانشگاه يا مؤسسه آموزش عالي يا موسسه پژوهشي
-2احراز بند  6شرايط عمومي ارتقاء براي شروع بررسي پرونده داوطلب الزامي است.
-3براي ارتقاء از مرتبه مربي به استادياري ،داشتن شرط يا شروط مندرج در يکي از دو بند زير الزم است:
-3-1تحصیل مدرك دكتري تخصصي )(PhDدر رشته مربوط و يا دانشنامه (بورد تخصصي) در رشته هاي وابسته به
گروه پزشکي ،كه به تايید هیأت ممیزه دانشگاه /مركزي برسد.
-3-2احراز شرايط زير:
 حداقل  1١سال سابقه عضويت در هیأت علمي كسب امتیاز ارتقاء به استادياري بر اساس ضوابط اين آيین نامه (با رعايت سقف حداكثر و حداقل هر بند وماده) به تأيید هیأت ممیزه دانشگاه يا كمیته منتخب حسب مورد
 تعهد حداقل  5سال خدمت در دانشگاه مربوطه پس از ارتقاء به استادياري انجام و اتمام يك پروژه تحقیقاتي مصوب به عنوان مجري اصلي كه براساس تائید هیأت بورد در حد پايان نامه PhDرشته مربوطه تشخیص داده شود.
 -تأيید نهايي هیأت ممیزه مركزي
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 -4براي ارتقاء از مرتبه استادياري به دانشیاري و باالتر ،داشتن مدرك  PhDو يا دانشنامه (بورد تخصصي) در رشته هاي
مربوطه الزامي است.
 -5حداقل مدت اشتغال به منظور ارتقاء به مرتبه باالتر از مرتبه استادياري و دانشیاري 4سال بصورت تمام وقت
جغرافیايي (بدون اشتغال به كار انتفاعي خصوصي) در مراكز آموزشي و يا پژوهشي معتبر و مورد قبول هیأت هاي ممیزه
بوده و براي اعضاي هیأت علمي تمام وقت (غیر جغرافیايي) شش سال مي باشد.
تبصره  :1مدت فرصت هاي مطالعاتي و مأموريت هاي علمي كمتر از يك سال جزو مدت اشتغال محسوب و براي بیش از آن
در مورد اعضاي هیأت علمي رسمي و پیماني حداكثر % 5١زمان مأموريت قابل محاسبه به عنوان مدت اشتغال خواهد بود.
تبصره  :2در مورد اعضاي هیأت علمي نیمه وقت ،حداقل مدت اشتغال دو برابر سنوات مذكور در اين بند است.
تبصره :3در صورت هر گونه محکومیت در هیأت هاي انتظامي رسیدگي به تخلفات اعضاي هیأت علمي و محکومیت كمیسیون
ماده  11و يا محکومیت در هیأت هاي انتظامي نظام پزشکي ،به تشخیص هیأت ممیزه دانشگاه  /مركزي از شش ماه تا سه سال از
زمان صدور حکم ،ارتقاي فرد به تاخیر مي افتد.

-6كسب حداقل  14١امتیاز از جمع مواد  1الي  4به منظور ارتقاي از مرتبه مربي به استاديار 155 ،براي ارتقاي مرتبه از
استاديار به دانشیار ،و  17١براي ارتقاي دانشیاري به استادي براي اعضاي هیأت علمي آموزشي و پژوهشي ضروري است .كل
امتیازات كسب شده از مواد  1تا  4در پرونده متقاضي ضبط مي شود و در ارتقاء مرتبه بعدي مورد استفاده قرار نميگیرد.
نحوه بررسي پرونده هاي ارتقاء

 -1پرونده آن عده از اعضاي هیأت علمي كه به تشخیص دانشگاه يا مؤسسه آموزش عالي و يا مؤسسه پژوهشي محل
خدمت براساس ضوابط مربوط واجد شرايط ارتقاء هستند ،پس از تأيید شرايط عمومي اين آيین نامه جهت بررسي و
تصويب به هیأت ممیزه دانشگاه مربوطه ارسال خواهد شد.
تبصره  :1پرونده اعضاي هیأت علمي دانشگاه هايي كه داراي هیأت ممیزه نیستند به هیأت ممیزه مركزي ارجاع خواهد شد .هیأت
ممیزه مركزي وزارت بهداشت ،درمان و آموزش پزشکي مي تواند اين پرونده ها را رأسًا بررسي نموده و يا جهت بررسي به يکي از
هیأت هاي ممیزه مستقر در ديگر دانشگاه هاي علوم پزشکي كشور تفويض اختیار نمايد.
تبصره  :2هیأت ممیزه مركزي مرجع نظارت و ارزيابي عملکرد هیأت هاي ممیزه دانشگاه ها و رسیدگي به شکايات و اعتراضات
واصله مي باشد .هیأت ممیزه مركزي موظف به بررسي تصادفي پرونده هاي رسیدگي و تأيید شده توسط هیأت هاي ممیزه دانشگاه
ها مي باشد و همچنین نمايندگاني از اعضا هیأت ممیزه مركزي مي توانند در جلسات هیأت هاي ممیزه دانشگاه ها شركت نمايند.

 -2مالك نهايي پذيرش درخواست ارتقاء عضو هیأت علمي ،راي گیري در هیأت ممیزه است كه بر اساس آيین نامه مربوطه
انجام مي گیرد .تاريخ اجراي حکم ارتقاء از تاريخ تصويب هیأت ممیزه دانشگاه /مركزي است .هیأت ممیزه موظف است ظرف
مدت سه ماه از تاريخ وصول پرونده تکمیل شده ،راي خود را در خصوص عضو هیأت علمي اعالم نمايد .در مواردي كه هیأت
ممیزه به داليل موجه ضرورت بررسي بیشتر را تشخیص دهد ،مدت مذكور تا سه ماه ديگر قابل تمديد است.
تبصره :مالك دستورالعمل مورد اجرا براي بررسي پرونده ارتقا ،،تاريخ وصول پرونده به كمیته منتخب ارتقاي دانشکده است.

-3به منظور بررسي پرونده اعضاء هیأت علمي متقاضي ارتقاء ،كمیته اي تحت عنوان كمیته منتخب در هر دانشکده با
تركیب و وظايف زير تشکیل مي شود:
-3-1تركیب اعضاء :كمیته منتخب هر دانشکده داراي  5نفر عضو شامل  3نفر عضو ثابت و 2نفر متغیر است.
-3-1-1اعضاء ثابت كمیته منتخب دانشکده عبارتند از:
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الف :رئیس دانشکده (رئیس كمیته منتخب)
ب :معاون آموزشي دانشکده (دبیر كمیته منتخب)
تبصره :در دانشکده هاي پزشکي و يا دانشکده هاي با بیش از  15١نفر عضو هیأت علمي يك نفر ديگر از معاونین دانشکده به
انتخاب ريیس دانشکده مربوطه نیز به اعضاي كمیته منتخب افزوده مي شود.

ج :يك نفر منتخب اعضاء هیأت علمي دانشکده با مرتبه دانشیاري يا باالتر كه با پیشنهاد رئیس دانشکده و حکم رئیس
دانشگاه منصوب مي شود.
تبصره :در دانشکده هاي پزشکي يك نفر از اعضاي هیأت علمي پايه و يك نفر از اعضاي هیأت علمي بالیني به ترتیب در
جلسات مرتبط با بررسي پرونده هاي پايه يا بالیني شركت مي كنند.

-3-1-2اعضاء متغیر براي هر پرونده حسب مورد  4-2نفر خواهند بود كه توسط رئیس دانشکده از گروه آموزشي ذيربط
يا رشته مشابه و حتي االمکان در مرتبه علمي باالتر از مرتبه علمي عضو متقاضي ارتقاء ،انتخاب مي شوند .در
دانشگاههايي كه گروه آموزشي ذيربط وجود نداشته باشد از رشته مشابه انتخاب خواهند شد.
تبصره :اعضاي كمیته منتخب دانشکده ها الزم است داراي شرايط زير باشند:
حسن شهرت به سابقه برجسته آموزشيحسن شهرت به رعايت اصول اخالق حرفه اي-صرف وقت كافي براي شركت مستمر و منظم در جلسات كمیته

-3-2وظائف كميته منتخب دانشكده
كمیته منتخب با دريافت اطالعات الزم از منابع ذيربط در دانشگاه ،پرونده متقاضي ارتقاء را تنظیم و سپس پرونده را از
طريق معاون آموزشي دانشگاه به هیأت ممیزه مركزي ارسال مي نمايد.
تبصره :الزم است در هر دانشکده دفتري به منظور هماهنگي هاي الزم براي اقدامات اجرايي كمیته منتخب تشکیل گردد.

- 4نحوه تکمیل فرم ارزشیابي فعالیتهاي عضو هیأت علمي :قسمتهايي از اين فرم توسط عضو هیأت علمي تکمیل و امضاء
مي شود و پس از تائید و امضاء مدير گروه ذيربط (در محل پیش بیني شده) ،فرم تکمیل شده براي كمیته منتخب دانشکده
ارسال مي گردد .در تمام صفحات فرم ،ستون امتیاز توسط كمیته منتخب تکمیل خواهد شد و توسط عضو هیأت علمي
متقاضي و مدير گروه مربوط در اين ستون امتیازي ذكر نخواهد شد.
به همراه فرم تکمیل شده كه براي كمیته منتخب و هیأت ممیزه دانشگاه  /مركزي ارسال مي شود .الزم است يك نسخه
(چاپي يا الکترونیك) از كلیه مدارك تحصیلي ،احکام ،توافق نامه ها ،تائیديه ها ،جزوات ،مقاالت ،كتب و ساير مدارك الزم
ارسال گردد .در دانشگاهها و موسساتي كه براساس مفاد پیوست شماره  5آئین نامه ارتقاء ،واجد شرايط تشکیل هیأت
ممیزه نیستند ،كمیته منتخب دانشکده بايد پس از تکمیل فرم آن را همراه با مدارك الزم از طريق معاون آموزشي دانشگاه
يا موسسه آموزش عالي جهت بررسي به دفتر هیأت ممیزه مركزي وزارت ارسال كند.
تبصره  :1پیش از بررسي پرونده متقاضي در كمیته منتخب دانشکده ،الزم است حصول شرايط عمومي وي توسط هیأت اجرايي
جذب دانشگاه تايید شده باشد.
تبصره :2ارزيابي كیفیت آموزشي (موضوع بند دوم از ماده  )2بايد بر اساس دستورالعمل ارزشیابي كیفیت عملکرد آموزشي
اعضاي هیأت علمي (پیوست  7اين شیوه نامه) انجام شود.
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تبصره  :3حداكثر زمان قابل قبول براي بررسي پرونده هاي تکمیل شده از تاريخ وصول به دفتر كمیته هاي منتخب در دانشکده
ها  3ماه مي باشد.

 -5حداقل امتیازات مندرج در مواد چهارگانه اين آئین نامه به عنوان حداقل امتیازات الزم براي ارتقاء مرتبه اعضاي هیأت
علمي در نظر گرفته شده است و با توجه به اهداف و ماموريتهاي آموزشي ،پژوهشي و درماني دانشگاهها و موسسات آموزش
عالي و در راستاي افزايش كیفیت و دستیابي به اهداف مورد نظر ،به دانشگاهها و موسسات آموزش عالي داراي هیأت ممیزه
مستقل اجازه داده مي شود كه در مورد افزا يش امتیاز حداقل در بندها و يا مواد مختلف اين آئین نامه ،با تصويب هیأت
ممیزه خود اقدام نمايند.
 -6هیأت ممیزه دانشگاه مي تواند به مواردي از فعالیتهاي فرهنگي ،آموزشي ،پژوهشي و اجرايي كه در اين آئین نامه پیش
بیني نشده است ،در صورت عدم مغايرت با ديگر قوانین و بندها ،بدون احتساب در بندهاي شرطي و با رعايت سقف موارد
مشابه در بند مرتبط ،امتیاز دهي نمايد.
 –7بند  9ماده يك :فعالیتهاي فرهنگي – تربیتي – اجتماعي اعضاي هیأت علمي مطابق ماده سه آئین نامه طرح دانش
افزايي و توانمند سازي اعضاي هیأت علمي مصوب جلسه  174شوراي اسالمي شدن دانشگاهها و مراكز آموزشي مورخ
 1337/11/29بررسي و كسب امتیاز گردد.
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عناوين دوره ها

زمان دوره (ساعت)

روشهاي اجرايي دوره ها :فرآيند توانمند سازي اعضاي هیأت علمي از طريق روشهاي ذيل به تناسب وضعیت اعضاي
هیأت علمي دانشگاهها و موسسات آموزش عالي و پژوهشي انجام خواهد پذيرفت.
 برگزاري كارگاههاي آموزشي (در تابستان يا بین ترمها)
 تهیه كتاب ،نرم افزار ،بسته هاي آموزشي و راهنماي علمي ()Handbook
 برگزاري سمینار توجیهي

 برگزاري جلسات هم انديشي
 – 3متقاضیان عضو بنیاد ملي نخبگان مي توانند از فعالیتهاي مرتبط با بندهاي يك الي ده (به جز بند شش) ماده يك آئین
نامه ارتقاء با توجه به زمینه فعالیت انجام شده با تائید معاون فرهنگي بنیاد كسب امتیاز نمايند.
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 – 9اعضاي هیأت علمي گروه معارف اسالمي و ساير متقاضیان رشته هايي كه با تائید هیأت ممیزه دانشگاه/مركزي امکان
كسب امتیاز شرطي پايان نامه (بند چهار ماده دو اعضاي هیأت علمي آموزشي – بند سه ماده دو اعضاي هیأت علمي
پژوهشي) را ندارند ،مي توانند مطابق بخشنامه /95/561١دش مورخ  95/1١/14دبیرمحترم شوراي اسالمي شدن دانشگاهها
و مراكز آموزشي كشور (تبصره يك و دو) اقدام نمايند:
تبصره يك:براي ارتقا به مرتبه دانشیاري اعضاي هیات علمي گروه معارف ،راهنمايي حداقل چهارپايان نامه كارشناسي ارشد
مشروط يه داير بودن و دانش آموخته داشتن در دوره كارشناسي ارشد رشته متقاضي در موسسه محل خدمت الزامي است و
درصورت فقدان دوره كارشناسي ارشد در رشته متقاضي  ،اتمام يك طرح پژوهشي مصوب در رشته تخصصي متقاضي كه
درچارچوب اسنادملي يا باالدستي انجام شده باشد ،كفايت مي كند.
تبصره دو :براي ارتقا به مرتبه استادي اعضاي هیات علمي گروه معارف ،راهنمايي حداقل  3رساله دكتري مشروط به
دايربودن و دانش آموخته داشتن در دوره دكتري رشته متقاضي در موسسه محل خدمت الزامي است و درصورت فقدان دوره
دكتري در رشته متقاضي اتمام يك كتاب تصنیفي يا يك طرح پژوهشي مصوب در رشته تخصصي مربوطه كه درچارچوب
اسنادملي يا باالدستي انجام شده باشد ،كفايت مي نمايد.
 – 1١به استناد تصمیمات جلسه  267مورخ  1393/2/1شوراي اسالمي شدن دانشگاهها و مراكز آموزشي كشور و مصوبه
يکصد و پنجاه و هشتمین جلسه هیأت ممیزه مركزي مورخ " 1393/2/31شرط داشتن مقاله تحقیقي اصیل در نمايه هاي
بین المللي نوع يك حذف و ارائه مقاله تحقیقي اصیل در نمايه ( )ISCبراي ارتقاء اساتید معارف اسالمي دانشگاههاي علوم
پزشکي كشور " جايگزين گرديد.
 - 11ميزان امتيازات و نحوه امتيازدهي به فعاليتهاي ماده 3
الف) مقاالت :امتیاز مقاالت چاپ شده با توجه به اعتبار علمي مقاله و مجله به شرح ذيل است:
 -1مقاله تحقيقي اصيل ( )Originalدر مجالتي كه در نمايه هاي بین المللي معتبر ايندكس مي شوند :از  1تا  7امتیاز
مطابق جدول پیوست  4آئین نامه.
 -2گزارش موارد نادر 1( ،Case Report ،تا  3بیمار) از ١/5تا  3امتیاز و گزارش  4( Case Seriesتا  7بیمار) از ١/5

تا  5امتیاز بسته به نوع مجله .به گزارش شامل بیش از  7مورد ،امتیازي مشابه مقاله تحقیقي اصیل يا Brief Report
تعلق مي گیرد.
 -3مقاالت مروري با داشتن حداقل  3مقاله از نويسنده در نمايه هاي بین المللي معتبر در منابع مقاله مروري از  2تا 7
امتیاز تا حداكثر  3١امتیاز ،در غیر اين صورت (نبودن  3مقاله از نويسنده در منابع) از  ١/5تا  3امتیاز و حداكثر تا 1١
امتیاز.
 -4مقاالت مروري نظام مند و متاآناليز در صورت چاپ در مجالت بین المللي معتبر از  2تا  7امتیاز حداكثر  3١امتیاز
 -5نامه به سردبير:
الف :نامه به سردبیر براي ارائه ديدگاه نسبت به يك مقاله (موافق يا مخالف) كه اين گروه  Peer Reviewنميشود براي
مقاالت داخلي  ١/25- ١/5و براي بینالمللي  ١/5-1ميباشد.

ب :نامه به سردبیر كه در حقیقت  Case Reportاست كه  Peer Reviewميشود ،بايد امتیاز بخش Case Report
را بگیرد.
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ج :نامه به سردبیر كه در حقیقت  Research Letterاست كه  Peer Reviewمي شود و يك كار تحقیقاتي است:
براي مجالت داخلي  1-1/5و براي مجالت بینالمللي  1/5-3امتیاز
 :Short Communication-Rapid Communication-Brief Report -1براي اين گروه در مجالت داخلي
 1/5تا  3امتیاز و براي مجالت بینالمللي تا  5امتیاز تعلق مي گیرد .امتیازات متعلقه به اين دسته مقاالت براي ارتقا به مرتبه
دانشیاري در بند شرطي ماده  3قابل احتساب است (معادل مقاالت تحقیقي اصیل) ،براي ارتقا به مرتبه استادي يکي از 3
مقاله بند شرطي مي تواند  Rapid Communication-Brief Report- Short Communicationباشد.
 Commentary -7كه معموالً بصورت مدعو نوشته ميشود :در مجالت داخلي  ١/5-1و در مجالت بینالمللي 1-1/5
امتیاز
تبصره  :1براي انواع مقاالت در مجالتي كه داراي ) Impact Factor (IFباالتر از  2مي باشند هیأت ممیزه مي تواند با
توجه به كیفیت مقاله ،به ازاء هر يك نمره  ،IFبیست و پنج صدم( )١/25به امتیاز اضافه نمايد .اين امر شامل نامه به سردبیر
براي ارائه ديدگاه نسبت به يك مقاله (موافق يا مخالف) نخواهد شد.
تبصره  :2به مقاالت علمي (مرتبط با رشته) در مجالتي كه علمي-پژوهشي نمي باشند (مانند مجالت دانشجويي-ترويجي)
از صفر تا  1امتیاز (بسته به نظر هیأت ممیزه) حداكثر تا  2امتیاز تعلق مي گیرد.
تبصره  :3اگر چند مقاله يا اثر داراي محتواي يکسان ولي ظاهر متفاوت باشد فقط به يکي از آنها امتیاز تعلق مي گیرد.
تبصره  :4اعتبار علمي و رتبه مجالت داخلي توسط كمیسیون تعیین اعتبار مجالت پزشکي توسط معاونت تحقیقات و
فنآوري وزارت بهداشت ،درمان و آموزش پزشکي تعیین و اعالم مي گردد.
تبصره  :5با توجه به نوبت چاپ طوالني مقاالت پذيرفته شده در بعضي از مجالت داخلي و به منظور جلوگیري از ضايع
شدن حق نويسندگان ،مالك ارزيابي يك مقاله وضعیت اعتبار مجله در زمان پذيرش مقاله خواهد بود.
تبصره  :1با توجه به اينکه اعتبار مجالت جديد بر اساس مقاالت معتبر ارائه شده در سه شماره آخر آن داده ميشود و به
منظور تشويق نويسندگان براي ارائه مقاالت به اين مجالت ،به مقاالت مندرج در سه شماره آخر قبل از تأيید ،امتیازي معادل
امتیاز مجله تأيید شده تعلق مي گیرد.
ب) كتابها:
 -1به كتاب چاپ شده كه با تايید شوراي انتشارات دانشگاه مربوطه تألیف و حاوي قسمتي از تجربیات نويسنده يا
نويسندگان بوده و بر حسب موضوع متناسب با برنامه آموزشي-پژوهشي و رشته تخصصي نويسندگان باشد طبق
دستورالعمل (فرم شماره  1و  2پیوست  )2امتیاز داده مي شود.
تبصره  :1حداكثر به دو كتاب كه توسط شوراي انتشارات يا موسسه انتشاراتي يکي از دانشگاههاي علوم پزشکي تأيید شده
ولي مراحل چاپ آن تا زمان درخواست بررسي پرونده ارتقاء به پايان نرسیده باشد به شرط ارائه پیش نويس تأيید شده و
ارائه اصل قرارداد و با تأيید معاونت پژوهشي دانشگاه امتیاز كامل تعلق خواهد گرفت.
تبصره  :2تالیف هر فصل ( )chapterكتاب توسط ناشرهاي معتبر بین المللي (مانند .Wiely ،Springer ،Elsiever
 .....و يا انجمن ها ي معتبر بین المللي) تا  15امتیاز
تبصره  :3لیست ناشرهاي معتبر و يا انحمن هاي معتبر بین المللي توسط معاونت تحقیقات و فناوري وزارت براي هر سال
اعالم مي گردد و درخصوص موارد ذكر نشده ،از معاونت فوق الذكر استعالم گردد.
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تذكر :ناشرهاي  Lanbert ،Novaو  Intechمشمول تبصره  2نمي باشد.
 - 12شروط الزم جهت ارتقاء از ماده  3اعضاء هيأت علمي آموزشي
(با لحاظ "ميزان امتيازات و نحوه امتيازدهي به فعاليتهاي ماده  "3مندرج در اين آيين نامه):
الف -اخذ حداقل امتیاز از انواع فعالیت هاي پژوهشي ذكر شده در ماده  3براي مربي به استادياري  3١امتیاز ،استادياري به
دانشیاري  35امتیاز و دانشیاري به استادي  45امتیاز.
ب-وجود حداقل يك مقاله انگلیسي تحقیقي اصیل (بند  3-1و در ارتباط با تخصص فرد) به عنوان نويسنده اول و يا
نويسنده مسئول در مجالت نمايه شده در نمايه هاي بین المللي معتبر نوع  1جهت اخذ مرتبه دانشیاري.
ج-وجود حداقل  3مقاله انگلیسي تحقیقي اصیل بند ( 3-1و در ارتباط با تخصص فرد) به عنوان نويسنده اول و يا مسئول
در مجالت نمايه شده در نمايه هاي بین المللي معتبر نوع 1جهت اخذ مرتبه استادي
د-كسب حداقل  5امتیاز از مقاالت به زبان خارجي بند  3-1براي مرتبه استادياري (مقاالت تهیه شده از پايان نامه فرد
متقاضي در اين امتیاز منظور نمي شود)
هـ -كسب حداقل  7/5امتیاز از سه مقاله به زبان خارجي بند  3-1در مرتبه دانشیاري و كسب  15امتیاز از  5مقاله به زبان
خارجي براي مرتبه استادي
و -مشاركت در انتشار حداقل  6مقاله براي اخذ مرتبه دانشیاري و حداقل  3مقاله براي اخذ مرتبه استادي
ز -امتیاز نفر اول و نويسنده مسئول يکسان مي باشد و در صورت تعدد نفرات اول يا مسئول در يك مقاله ،تصمیم گیري به
عهده هیأت ممیزه دانشگاه  /مركزي مي باشد.
ح -براي مرتبه استادي داشتن يکي از شروط زير الزامي است.
 يکي از سه مقاله شرطي فرد متقاضي( ،به عنوان نويسنده اول يا مسئول) در مجالت با  IF ≤ 2چاپ شده باشد. يکي از مقاالت بند شرطي حداقل  2١ارجاع در نمايه نامه  Scopusداشته باشد.  H-Indexفرد متقاضي حداقل  6امتیاز در نمايه نامه  Scopusباشد. سه مقاله بند شرطي كه متقاضي نويسنده اول و يا مسئول آن است در مجالت  IFحداقل  1/5چاپ شده باشد.تبصره  :1اعضاي هیات علمي سرآمد در آموزش كه بر اساس تبصره  2ذيل جدول شماره  2-2آيین نامه ارتقا از كسب حداقل
امتیازات شرطي ماده  3ارتقا معاف مي شوند.
تبصره  :2اعضاي هیأت علمي آموزشي كه از مجموع بندهاي ماده ( 2آموزش) حداقل  16١امتیاز كسب نموده و نمره كیفیت
تدريس ايشان در طول دوره دانشیاري از  13كمتر نشده باشد ،براي ارتقا به استادي از شرط بند ح معاف خواهند بود.

ط -چاپ حداقل يك مقاله فارسي در هر مرتبه ارتقاء الزامي است.

 - 13شروط الزم جهت ارتقاء از ماده  3اعضاء هيأت علمي پژوهشي
(با لحاظ "ميزان امتيازات و نحوه امتيازدهي به فعاليتهاي ماده  "3مندرج در اين آيين نامه):
الف -اخذ حداقل امتیاز از انواع فعالیت هاي پژوهشي ذكر شده در ماده  3براي مربي به استاديار پژوهشي  45امتیاز،
استاديار پژوهشي به دانشیار پژوهشي  55امتیاز و دانشیار پژوهشي به استاد پژوهشي  7١امتیاز.
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ب -وجود حداقل سه مقاله انگلیسي تحقیقي اصیل (بند  3-2و در ارتباط با تخصص فرد) به عنوان نويسنده اول و يا
نويسنده مسئول در مجالت نمايه شده در نمايه هاي بین المللي معتبر نوع  1جهت اخذ مرتبه دانشیاري.
ج -وجود حداقل شش مقاله انگلیسي تحقیقي اصیل بند ( 3-2و در ارتباط با تخصص فرد) به عنوان نويسنده اول و يا
مسئول در مجالت نمايه شده در نمايه هاي بین آلمللي معتبر نوع  1جهت اخذ مرتبه استادي
د -كسب حداقل ده امتیاز از مقاالت به زبان خارجي بند 3-2براي مرتبه استادياري (مقاالت تهیه شده از پايان نامه فرد
متقاضي در اين امتیاز منظور نمي شود)
هـ -كسب حداقل پانزده امتیاز از مقاالت به زبان خارجي بند  3-2در مرتبه دانشیاري و كسب  3١امتیاز براي مرتبه
استادي
و -مشاركت در انتشار حداقل 6مقاله براي اخذ مرتبه دانشیاري و حداقل  3مقاله براي اخذ مرتبه استادي
ز -امتیاز نفر اول و نويسنده مسئول يکسان مي باشد و در صورت تعدد نفرات اول يا مسئول در يك مقاله
تصمیم گیري به عهده هیأت ممیزه دانشگاه  /مركزي مي باشد.
ح -براي مرتبه استادي داشتن يکي از شروط زير الزامي است.
 دو مقاله از سه مقاله شرطي فرد متقاضي( ،به عنوان نويسنده اول يا مسئول) در مجالت با  IF ≤ 2چاپ شده باشد. يکي از مقاالت بند شرطي حداقل  25ارجاع در نمايه نامه  Scopusداشته باشد.  H-Indexفرد متقاضي حداقل  3امتیاز در نمايه نامه  Scopusباشد.شش مقاله بند شرطي كه متقاضي نويسنده اول و يا مسئول آن است در مجالت  IFحداقل  1/5چاپ شده باشد.ط -چاپ حداقل يك مقاله فارسي در هر مرتبه ارتقاء الزامي است.

حداقل امتيازهاي الزم براي ارتقا مرتبه اعضاي هيأت علمي آموزشي
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پيوست شماره يك

دستورالعمل معادل سازي فعاليت هاي آموزشي
-1تعداد واحد معادل براي آموزش بالیني و ساير فعالیت هاي آموزشي غیرمدون (به شرط حضور حداقل  2نفر دانشجو يا
دستیار بر حسب موضوع) به شرح زير مي باشد:
 -1-1آموزش سرپايي

 1ساعت معادل يك ساعت نظري

 -1-2راند (در بخش بیماران بستري )

 2ساعت معادل يك ساعت نظري

 -1-3اتاق عمل

 2ساعت معادل يك ساعت نظري

-1-4كنفرانس پزشکي از جمله در برنامه هاي آموزشي كه امتیاز باز  1ساعت نظري
آموزي دارند و تدريس در كارگاه هاي توانمندسازي اعضاي هیأت
علمي و ديگر كارگاههاي آموزشي (هر موضوع )
 1ساعت نظري

 -1-5تهیه طرح درس (هر موضوع)

 -1-6اداره برنامههاي آموزشي شامل گزارش صبحگاهي ،ژورنال كالب  1ساعت نظري
و گراند راند (هر جلسه)
 -1-7اداره سمینار (هر موضوع)

 1ساعت نظري

 -1-3كشیك شب براي گروه هاي جراحي و بیهوشي

 15شب يك واحد

 -1-9كشیك شب براي گروه هاي داخلي (به صورت آنکال)

 3١شب يك واحد

 -1-1١كشیك شب براي همه گروهها (به صورت مقیم)

 1١شب يك واحد

تبصره :سقف امتیاز آنکالي در مجموع  5امتیاز ،و براي مجموع آنکال و مقیم  1١امتیاز ميباشد.
 -2براي تهیه مواد آموزشي و كمكآموزشي شامل مواد مکتوب يا الکترونیك ،فیلم آموزشي و نرم افزار آموزشي براي دروس
مربوطه بر حسب موضوع تا  ١/5امتیاز و حداكثر  1١امتیاز براي كمیت تدريس در ماده  2محاسبه ميشود .چنانچه اين
فعالیت با تحقق معیارهاي گالسیك مصداق آموزش دانشورانه يا دانش پژوهي آموزشي شناخته شود ،در بند  6ماده 2
ارزيابي شده و امتیازدهي بر مبناي جدول شماره  2انجام مي شود.
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پيوست شماره دو
فرم شماره 1
نحوه ارزشيابي كتب (تاليف)
عنوان اثر:
رديف

مورد

1

شيوايي نثر و سهولت درك متن

2

نحوه امتياز بندي
عالي

خوب

متوسط

ضعيف

بسيار ضعيف

3/75

3

2

1

1/5

وجود واژه ياب ( Indexو واژه نامه

بلي

خير

 Glossaryدر پايان كتاب)

1/75

1

3

4

اعتبار علمي و تازگي و صحت و دقت

عالي

منابع مورد استفاده

1/5

1

ميزان هماهنگي و تناسب محتواي مطالب

عالي

خوب

متوسط

با عناوين و فصو ل كتاب

1/75

1/5

1/25

1

قوت استدالل در پروراندن مطالب با توجه

عالي

خوب

متوسط

ضعيف

به هدف نگارش كتاب

1/5

1

1/5

1/25

ميزان صحت و دقت در معادل يابي

عالي

خوب

متوسط

ضعيف

اصطالحات بيگانه و رعايت هماهنگي

1/75

1/5

1/25

1

8

كاربرد اثردر گروه مخاطب

درسي – مرجع

كمك درسي

عمومي

1/5

1

1/5

9

انتشارات دانشگاه يا ناشران معتبر

بلي

خير

دانشگاهي كشور

1/5

1

1

7

11

حجم كتاب

امتياز

امتياز

كسب شده

3/75

%25

1/75

تناسب مطالب كتاب با گروه مخاطب

5

حداكثر

درصد كل

امتياز

1/75

عالي

خوب

متوسط

ضعيف

1/75

1/5

1/25

1

خوب

متوسط

ضعيف

بدون منبع

1/5

1/25

1

ضعيف

1/5

1/75

1/5

1/75

1/5

1/5

بيشتر از 111

كمتر از  211صفحه حداكثر تا

صفحه حداكثر تا

1/5

2/25

%5

%5

%11

%5

%11

%5

%11

%11

%15

2/25
جمع كل

15

01

111

پيوست شماره دو
نحوه ارزشيابي كتب (ترجمه)
عنوان اثر:
رديف مورد
1

مالحظات

نحوه امتياز بندي

شيوايي نثر و سهولت درك

عالي

خوب

متوسط

ضعيف

متن

1/1

1/4

1/2

1/1

وجود واژه ياب ( Indexو واژه

بلي

خير

نامه  Glossaryدر پايان كتاب)

1/15

1

استفاده از آخرين ويرايش

بلي

خير

كتاب – تازگي كتاب

1/15

1

4

كاربرد اثر

درسي – مرجع

كمك

عمومي

1/3

درسي

1/1

5

2
3

حداكثر

درصد كل

امتياز

امتياز

امتياز

كسب شده

1/1

%21
%5

1/15

%5

1/15

%11

1/3

1/2
معادل يابي واژگان بيگانه به

عالي

خوب

متوسط

ضعيف

فارسي و رعايت هماهنگي و

1/3

1/2

1/1

1

%11

1/3

يكنواختي در كل كتاب
1
7

ضرورت ترجمه اثر با توجه به

بسيار زياد

زياد

متوسط

كم

منابع موجود در زبان فارسي

1/3

1/2

1/1

1

حفظ اصالت و مطابقت ترجمه با

بسيار زياد

زياد

متوسط

كم

متن اصلي (ترجمه كتاب به

1/3

1/2

1/1

1

1/5
.

%11
%11

1/3

صورت كامل)
8
9

انتشارات دانشگاه يا ناشران

بلي

خير

معتبر دانشگاهي كشور

1/3

1

حجم كتاب

بيشتر از  211صفحه

كمتر از  211صفحه

حداكثر تا 1/1

حداكثر تا 1/3

%11

1/3
1/1

جمع كل

%21
111
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پيوست شماره سه
نحوه محاسبه و توزيع امتياز براي فعاليتهاي پژوهشي و آموزشي مشترك
ستون ()1

ستون ()2

تعداد همكاران

ستون ()3
مجموع ضرايب

سهم هر يك از همكاران از امتياز مربوطه
اول

بقيه همكاران

1

%91

__________

2

%81

%55

%135

3

%71

%41

%151

4

%11

%35

%115

5

%55

%31

%175

 1تا 9

%51

%52

%175

 11نفر و بيشتر

%45

به نسبت مساوی

%211

00

پيوست شماره چهار
سقف امتيازدهي مقاالت تحقيقي اصيل ( )Originalدر مجالت ( مصوب علمي پژوهشي) پزشكي بر حسب نمايههاي بينالمللي
وامتياز بندي وزارت بهداشت ،درمان و آموزش پزشكي

امتياز مجالت علمي پژوهشي که در نمايه هاي بين المللي ذيل ثبت مي شوند
نمايههاي نوع يك

)ISI Web Of Science (ISI), Medline (Pubmed
نمايههاي نوع دو

سقف امتياز

تا پنج امتياز

تا چهارامتياز

Scopus
نمايه هاي نوع سه

BIOSIS , Chemical Abstracts, Current
Contents, EMBASE,

تا سه و نيم امتياز

ساير نمايههاي بينالمللي

تا سه امتياز

در صورتيكه مجله در هيچ نمايهاي ثبت نشود

تا دو امتياز

تبصره  :1رتبه بندي مجالت داخلي هر  2سال بر اساس ارزيابي كيفي وساختاري يكبار توسط وزارت بهداشت ،درمان و آموزش
پزشكي اعالم ميشود.

تبصره  :2براي انواع مقاالت در مجالتي كه داراي ) Impact Factor (IFباالتر از  2مي باشند هیأت ممیزه مي تواند با
توجه به كیفیت مقاله ،به ازاء هر يك نمره  ،IFبیست و پنج صدم( )١/25به امتیاز اضافه نمايد .اين امر شامل نامه به سردبیر
براي ارائه ديدگاه نسبت به يك مقاله (موافق يا مخالف) نخواهد شد.

02

پيوست شماره پنج
مقررات مربوط به تشكيل و اختيارات هيأت مميزه دانشگاههاي علوم پزشكي
ماده  )1به منظور رسیدگي و اظهار نظر نسبت به ارتقاء اعضاء هیأت علمي به مراتب استادياري ،دانشیاري و استادي و
ارزيابي كیفیت انجام وظايف آموزشي و پژوهشي اعضاء هیأت علمي و همچنین رسیدگي به ساير مواردي كه در آئین نامه
استخدامي و جذب اعضاء هیأت علمي به آن اشاره شده است هیأت ممیزه در هر يك از دانشگاهها و يا موسسات آموزش
عالي و پژوهشي علوم پزشکي واجد شرايط تشکیل مي گردد.
ماده  )2نحوه انتخاب اعضاء هیأت ممیزه به شرح زير است:
 2-1نمايندگان دانشکده ها و موسسات آموزشي و پژوهشي وابسته به دانشگاه به شرح زير:
 2-1-1مديريت هر دانشکده يا موسسه آموزشي و يا پژوهشي به ازاء هر چهار نفر استاد و به ازاء هر چهار نفر دانشیار نیز
يك استاد و يك دانشیار مومن و متعهد با مشورت اعضاء هیأت علمي انتخاب و به مديريت دانشگاه معرفي مي نمايد.
تبصره :در صورتي كه تعداد استاد و دانشیار كمتر از چهار نفر باشد حداقل يك نفر معرفي گردد.
2-1-2مديريت دانشگاه از بین افرادي كه معرفي شده اند حداقل  7نفر از اعضاء هیأت علمي متعهد ومومن كه الاقل بیش
از نصف تعداد آنها از بین اساتید انتخاب خواهند شد را به مدت  2سال براي عضويت هیأت ممیزه انتخاب و به وزير
بهداشت ،درمان و آموزش پزشکي معرفي مي نمايد .هیأت ممیزه پس از تائید وزير بهداشت ،درمان و آموزش پزشکي
تشکیل مي گردد.
تبصره  :1در دانشگاهها و موسسات آموزش عالي كه واجد شرايط تشکیل هیأت ممیزه هستند با پیشنهاد رئیس دانشگاه و
تصويب وزير بهداشت ،درمان و آموزش پزشکي حداكثر  1نفر از استادياران مي توانند به عضويت هیأت ممیزه انتخاب شوند.
تبصره  :2حداقل يك نفر از اعضاء بايد از هر كمیته تخصصي موضوع ماده  7كه در آن دانشگاه تشکیل شده است انتخاب
شوند.
تبصره  :3از هر دانشکده يا موسسه آموزشي يا پژوهشي وابسته به دانشگاه كه  2نفر يا بیشتر معرفي شده اند انتخاب الاقل
يك نفر ضروري است.
تبصره :4اگر با توجه به شرايط دانشگاه انتخاب حداقل تعداد نفرات به شرح فوق میسر نباشد در اين صورت آن دانشگاه
واجد شرايط تشکیل هیأت ممیزه نبوده و وظايف مندرج در ماده يك توسط هیأت ممیزه مركزي انجام خواهد شد.
تبصره  :5اگر يکي از اعضاء هیأت ممیزه به هر علت سه جلسه متوالي يا جمعاً پنج جلسه غیبت نمايدمستعفي شناخته
خواهد شد و رئیس دانشگاه مي تواند از میان ساير معرفي شدگان عضو ديگري را براي بقیه مدت به جاي وي منصوب نمايد.
تبصره  :1انتخاب مجدد اعضاء قبلي هیأت بیش از سه دوره متوالي با يك وقفه دو ساله امکان پذير و در موارد استثنايي به
تشخیص وزير قابل انجام خواهد بود.
 2-2رئیس و معاونان آموزشي و تحقیقات و فناوري دانشگاه به عنوان اعضاء حقوقي محسوب مي گردند.
ماده :3رياست هیأت ممیزه با رئیس دانشگاه است .رئیس دانشگاه مي تواند يکي از استادان آن دانشگاه را به سمت
جانشین خود در هیأت ممیزه منصوب كند.
03

جلسات هیأت ممیزه در صورت وجود پرونده حداقل ماهي يك بار بايد تشکیل شود و يك نسخه از صورتجلسات هیأت را
براي ارزيابي به هیأت ممیزه مركزي ارسال نمايند.
ماده )4در اولین جلسه يکي از اعضاء به عنوان دبیر هیأت ممیزه انتخاب مي گردد و حکم دبیر به امضاءرئیس هیأت ابالغ
مي گردد.
مصوبات هیأت ممیزه توسط دبیر تنظیم و به معاون آموزشي دانشگاه ارائه مي شود و دعوت جلسات به وسیله دبیر انجام
مي گیرد.
ماده  )5جلسات هیأت ممیزه با حضور حداقل %6١اعضاء رسمیت مي يابد راي هیأت ممیزه همواره مخفي است و
تصمیمات با اكثريت 2/3اعضاء حاضر اتخاذ مي گردد.
ماده  )1روساي دانشکده ها و موسسات مربوط مکلفند پرونده هاي مربوط به ارتقاء اعضاء هیأت علمي را طبق ضوابط ارتقاء
تکمیل و براي قرار دادن در دستور جلسه هیأت ممیزه براي رئیس دانشگاه ارسال نمايند.
اين پیشنهادها قبل از طرح در جلسه عمومي هیأت ممیزه در كمیته تخصصي مربوط از لحاظ رعايت ضوابط ومقررات و
كامل بودن مدارك بررسي مي شود.
ماده ) 7كمیته هاي تخصصي در رشته هاي مربوط به شرح زير خواهد بود:
 7-1كمیته تخصصي گروه پزشکي ،بالیني
 7-2كمیته تخصصي گروه دندانپزشکي
 7-3كمیته تخصصي گروه داروسازي
7-4كمیته تخصصي گروه علوم پايه پزشکي ،بهداشت ،تغذيه و پیرا پزشکي
ماده  )8تعداد اعضاء هر كمیته تخصصي حداقل سه نفر خواهد بود كه توسط هیأت ممیزه با رعايت تخصص آنان از میان
اعضاء هیأت علمي مومن و متعهد دانشگاه انتخاب مي شوند.
تبصره :در هر كمیته تخصصي حداقل بايد يك نفر از اعضاء هیأت ممیزه عضويت داشته باشد.
ماده )9هیأت ممیزه مي تواند در صورت لزوم پرونده داوطلبان را براي تکمیل به دانشگاهها و موسسات مربوط مسترد دارد و
همچنین نظر ساير كارشناسان و استادان آن دانشگاه با خارج از آن را در مورد فعالیتهاي آموزشي و تحقیقاتي داوطلب
استفسار نمايد.
ماده  )1١دبیرخانه هیأت ممیزه در معاونت آموزشي دانشگاه به منظور هماهنگي هاي الزم و اقدامات اجرايي هیأت تشکیل
مي گردد.

04

پيوست شماره شش
مقررات مربوط به تشكيل و اختيارات هيأت مميزه وزارت بهداشت ،درمان و آموزش پزشكي
ماده  :1به منظور نظارت بر هیأتهاي ممیزه دانشگاهها و ارزيابي عملکرد هیأت و رسیدگي به شکايات واصله و به منظور
رسیدگي و اظهار نظر نسبت به ارتقاء اعضاء هیأت علمي در دانشگاههاي علوم پزشکي و موسسات آموزش عالي و پژوهشي
علوم پزشکي كه فاقد هیأت ممیزه مي باشند تشکیل مي گردد.
ماده  :2تركیب اعضاء هیأت به شرح زير است:
 2-1اعضاي هیأت از میان اعضاي هیأت علمي و مومن و متعهد دانشگاهها و موسسات آموزش عالي وموسسات پژوهشيگروه پزشکي از مرتبه دانشیاري به باال در رشته هاي مختلف دانشگاهي با توجه به تعداد كمیته هاي تخصصي براي يك
دوره  2ساله با انتخاب وزير بهداشت ،درمان و آموزش پزشکي تعیین و منصوب مي شوند
 2-2معاونین آموزشي و پژوهشي وزارت بهداشت ،درمان و آموزش پزشکي عضو هیأت مي باشند.
تبصره :وزير بهداشت ،درمان و آموزش پزشکي مي تواند حسب ضرورت يك نفر صاحب نظر در امور اداري و استخدامي را
به عنوان مشاور هیأت انتخاب و منصوب نمايد .مشاور در جلسه هاي هیأت بدون حق راي شركت خواهد كرد.
ماده  :3تعداد اعضاي هیأت بین دو تا چهار نفر براي هر كمیته تخصصي با توجه به كمیته هاي موضوع ماده 11خواهد بود
كه حداقل نیمي از آنان بايد در مرتبه استادي باشند.
ماده  :4رياست هیأت با وزير بهداشت ،درمان و آموزش پزشکي است .وزير بهداشت ،درمان و آموزش پزشکي مي تواند يك
نفر را به جانشیني خود انتخاب نمايد.
ماده  :5جلسه هاي هیأت حداقل هر ماه يکبار تشکیل مي شود.
ماده  :1براي تشکیل جلسه هاي هیأت دعوت از طرف رئیس هیأت يا جانشین او به عمل خواهد آمد.
همراه دعوت صورتجلسه پیشین و دستور جلسه و مواردي كه بايد رسیدگي شود يك هفته قبل از تشکیل جلسه براي
اعضاي هیأت ارسال خواهد شد.
ماده  :7جلسات هیأت با حضور حداقل  %6١اعضاء رسمیت مي يابد .راي هیأت همواره مخفي است و تصمیمات با اكثريت
2/3اعضاء حاضر اتخاذ مي گردد.
ماده  ;8در صورتیکه به جهاتي حضور عضو هیأت در جلسه ها میسر نباشد وزير بهداشت ،درمان و آموزش پزشکي مي
تواند عضو ديگري براي بقیه مدت انتخاب نمايد.
ماده :9غیبت بدون عذر موجه عضو در دو جلسه متوالي يا پنج جلسه متناوب استعفاء تلقي مي شود و عضو ديگري براي
بقیه مدت انتخاب و منصوب خواهد شد.
ماده  :11هیأت داراي كمیته هاي تخصصي در رشته مربوط به شرح زير خواهد بود:
 1١-1كمیته تخصصي علوم پايه پزشکي ،بهداشت ،تغذيه و پیرا پزشکي
 1١-2كمیته تخصصي پزشکي بالیني
1١-3كمیته تخصصي دندانپزشکي
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1١-4كمیته تخصصي داروسازي
تبصره :كمیته هاي مي توانند در صورت لزوم به تشکیل كمیته هاي فرعي تخصصي اقدام نمايند و يا از كمیته هاي تخصصي
هیأت ممیزه دانشگاهها نظر خواهي نمايند.
ماده  :11تعداد اعضاي هر كمیته حداكثر پنج نفر خواهد بود كه حداقل  2نفر آنها از اعضاي هیأت ممیزه مي باشند.
تبصره  :1با تشخیص و تعیین رئیس هیأت ممیزه يکي از دو نفر اعضاء هیأت رئیس كمیته و يك نفر ديگر مخبر كمیته
خواهد بود.
تبصره  :2اعضاء كمیته تخصصي توسط رئیس هیأت ممیزه مركزي با توجه به تخصص از میان صاحب نظران و اشخاص
ذيصالح مومن و متعهد انتخاب میشوند.
ماده :12:براي تشکیل جلسه كمیته ها دبیر هیأت از اعضاي كمیته مربوط دعوت به عمل خواهد آمد.
تبصره :در صورت لزوم و به تشخیص هر كمیته رئیس يا نماينده تام االختیار دانشگاه ،موسسه آموزش عالي ،موسسه
پژوهشي پیشنهاد دهنده و يا داوطلب احراز مرتبه علمي جهت اداي توضیحات به جلسه كمیته مربوط دعوت خواهد شد .در
هر حال اتخاذ تصمیم تنها با حضور اعضاي كمیته و دبیر هیأت به عمل مي آيد.
ماده  :13پیشنهادهاي رسیده از دانشگاهها و موسسات آموزش عالي و يا پژوهشي بايد مستند به مواد مربوط به آئین نامه
ارتقاي اعضاي هیأت علمي و متضمن نظر مقامهاي مربوط دانشگاه يا موسسه آموزش عالي و يا پژوهشي پیش بیني شده در
آئین نامه استخدامي و جذب همچنین نظر صريح رئیس يا موسسه آموزش عالي يا پژوهشي باشد .اين پیشنهادها پس از
طرح و بررسي در كمیته هاي تخصصي همراه با خالصه پرونده و نظر كمیته براي صدور راي نهايي به هیأت ارائه مي شود.
ماده  :14غیبت اعضاي كمیته هاي تخصصي بدون عذر موجه در دو جلسه متوالي يا سه جلسه متناوب استعفاء تلقي شده و
به جاي آنان اشخاص ديگري انتخاب خواهند شد.
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پيوست شماره هفت
دستورالعمل ارزشيابي کيفيت عملكرد آموزشي اعضاي هيأت علمي
مقدمه
آموزش يکي از وظايف اساسي و مهم اعضاي هیأت علمي بوده و بنا براين ارزشیابي و ارتقاي آن بايد با دقت و جديت انجام
شود .اگر چه ارزشیابي سازنده عملکرد) (formativeو استفاده از روشهاي بازخورد مناسب ،نقش مهمي در ارتقاي مستمر
فعالیتهاي آموزشي اعضاي هیأت علمي دارد ،اما براي تصمیم گیريهاي نهايي از جمله ارتقاي مرتبه اعضاي هیأت علمي،
بايستي با بهره گیري از روشها و ابزارهاي مناسب براي ارزشیابي تجمعي) (Summativeاطالعات قابل اعتماد و اطمینان
فراهم نمود .در اين دستورالعمل ،صرفا ضوابط ارزشیابي تجمعي كیفیت عملکرد آموزشي اعضاي هیأت علمي ارائه مي شود.
اهداف ارزشيابي
دانشگاه مي تواند از نتايج حاصل از ارزشیابي به منظور فراهم كردن امکان تصمیم گیري در موارد زير استفاده نمايد:
 - 1تبديل وضعیت استخدامي اعضاي هیأت علمي
 - 2ترفیع ساالنه اعضاي هیأت علمي
 - 3ارتقاي مرتبه علمي اعضاي هیأت علمي
 - 4تفويض مسئولیت هاي اجرايي آموزش به اعضاي هیأت علمي
 - 5اعطاي امتیازات ويژه به اعضاي هیأت علمي موفق
تبصره :آيین نامه حاضر جهت استفاده در روند ارتقاي مرتبه علمي اعضاي هیأت علمي تدوين شده است؛ ولي دانشگاه
میتواند برحسب ضرورت از نتايج ارزشیابي در ساير موارد تصمیم گیري هاي مرتبط با اعضاي هیأت علمي كه در باال به آنها
اشاره شده است استفاده نمايد منوط بر آنکه مورد مذكور قبال (حداقل شش ماه قبل از اجرا) به اطالع اعضاي هیأت علمي
رسیده باشد .در اين حالت الزم است براي استفاده از نتايج ارزشیابي در ساير موارد فوقالذكر دستورالعمل جداگانه متناسب
با موضوع تهیه گردد.
حوزه هاي مورد ارزشيابي
 - 1فعالیت هاي آموزشي اعضاي هیأت علمي بسیار متنوع میباشند .هريك از اعضاي هیأت علمي بطور معمول در
طیف وسیعي از اين فعالیتها درگیر میباشد .به اين لحاظ الزم است در هنگام ارزشیابي كیفیت عملکرد آموزشي
هريك از اعضاي هیأت علمي ،طیف وسیعي از فعالیتهاي آموزشي وي كه در آن مشغول فعالیت مي باشد مورد
ارزشیابي قرار گیرد .جمع بندي نهايي نتايج ارزشیابي بايد متناسب با سهم هريك از فعالیتها و نیز سهم مخاطبین
آن فعالیت صورت گیرد.
 - 2فعالیت هاي آموزشي اعضاي هیأت علمي در  5حوزه زير قابل دسته بندي است:
الف) آموزش دادن (تدريس) :شامل ارايه سخنراني ،آموزشي دروس عملي ،آموزش در گروههاي كوچك (بالیني و
غیر بالیني) ،آموزش بالیني (سرپايي ،بستري ،اتاق عمل و سايرعرصه هاي آموزش بالیني) ،مشاركت در گزارش
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صبحگاهي ،مشاركت در سمینارها و كنفرانسهاي آموزشي ،و تهیه مواد آموزشي و كمك آموزشي براي ارائه دروس
مربوطه
ب) برنامه ريزي آموزشي :از جمله طراحي و اجراي برنامه درسي و طرح درس (مانند برنامه ريزي واحد درسي،
چرخش بالیني و ،)... .اصالح برنامه هاي آموزشي موجود (برحسب نتايج حاصل از نیازسنجي و يا نقاط ضعف و قوت
برنامه) ،بازنگري طرح درس
ج) راهنمايي و مشاوره :شامل راهنمايي آموزش گیرندگان در سطوح مختلف براي افزايش بازدهي آنها در فعالیتهاي
يادگیري از جمله يادگیري بهتر مهارتها ،نوشتن پروپوزال ،گزارش و مقاله مرتبط با پايان نامه يا طرح تحقیقاتي بدون
توجه به جايگاه حقوقي عضو هیأت علمي در موارد مذكور
د) مديريت و رهبري آموزشي :نظیر برنامه ريزي ،پیگیري مستمر و فعال تعالي سازماني ،ارزيابي مستمر اقدامات
انجام شده ،انتشار نتايج فعالیتهاي بعمل آمده و جذب منابع مورد نیاز و ساير حیطه هاي مديريت
هـ) ارزيابي فراگيران :شامل طراحي آزمون براي سطوح مختلف ،همکاري در برگزاري آزمون ،طراحي و اجراي روشها
و ابزارهاي ارزيابي يا آزمون در سطوح مختلف (باتوجه به نقاط ضعف و قوت روشهاي موجود)
فرآيند و ابزارهاي ارزشيابي
با توجه به تنوع ساختار و امکانات دانشگاههاي علوم پزشکي ،تعیین متولي اجرايي و تبیین فرآيند ارزشیابي تجمعي اعضاي
هیأت علمي بر عهده شوراي دانشگاه است تا در قالب شیوه نامه دانشگاهي مصوب شوراي دانشگاه ،اين فرايند را تصويب و
اعالم نمايند .در دانشگاههايي كه مركز مطالعات و توسعه آموزش دانشگاه و/يا دفاتر توسعه آموزش دانشکده ها به عنوان
بازوي علمي و اجرايي دانشگاه براي فرآيند ارزشیابي اعضاي هیأت علمي عمل مي كنند ،بر حسب شیوه نامه دانشگاهي
مصوب ،بخشي از فعالیتهايي كه در اين دستورالعمل براي واحد ارزشیابي استاد ذكر شده به مركز/دفتر توسعه آموزش محول
مي گردد .بنابراين انچه در اين دستورالعمل به عنوان "واحد ارزشیابي استاد" ذكر شده مي تواند بنا به تصويب و تشخیص
شوراي دانشگاه در ذيل مجموعه مركز مطالعات و توسعه آموزش دانشگاه ،يا دفتر توسعه آموزش دانشکده ها ،و يا به عنوان
واحدي مستقل در مجموعه معاونت آموزشي دانشگاه/دانشکده فعالیت نمايد .اين واحد وظیفه اجراي فرآيند ارزشیابي استاد
را در دانشکده ها بر عهده دارد و نهايتا بايستي گزارشهاي ارزشیابي را به عضو هیات علمي ارزشیابي شده ،و نیز مسووالن
ذيربط ارائه نمايد و يك نسخه از مجموعه كارنامه هاي ارزشیابي هیات علمي را در هنگام بررسي پرونده ارتقا در اختیار
كمیته منتخب قرار دهد.
به دلیل تفاوت بسیار زياد در بافتار فعالیتهاي آموزشي گروههاي مختلف آموزشي ،همچنین الزم است دانشگاهها نسبت به
طراحي فرمهاي نظرخواهي از رده هاي مختلف فراگیران و مسووالن متناسب با فضاي آموزشي دانشکده و گروه آموزشي به
نحوي اقدام نمايند كه گويه هاي موجود در فرمها ،ضمن پوشش دادن حیطه هاي اصلي كیفیت آموزش استاد (مهارتهاي
ارتباطي و اخالق حرفه اي ،تسلط بر محتواي علمي ،استفاده از روشهاي موثر و مناسب براي آموزش و بازخورد به فراگیران،
همکاري موثر با ساير اعضاي تیم آموزش  ،و استفاده از روشها و آزمونهاي مناسب براي ارزيابي فراگیران) بیانگر مصاديق قابل
فهم از اين حیطه ها در شرايط خاص آموزش ايشان باشد .الزم است مجموعه فرمهاي نظرخواهي طراحي شده ،به تصويب
شوراي آموزشي دانشگاه برسد.
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منابع مورد استفاده در ارزشيابي
 - 1براي ارزشیابي فعالیت هاي آموزشي عضو هیأت علمي بايد حسب مورد از نتايج حاصل از نظرخواهي از فراگیران،
مديران و مسئوالن ذيربط استفاده گردد.
 - 2الزم است برنامه ريزي به گونه اي صورت گیرد كه از تمام اين منابع به صورت مناسب و متناسب با نوع فعالیتهاي
آموزشي عضو هیأت علمي استفاده شود .به اين منظور ضروري است ابتداي هر نیمسال تحصیلي دامنه فعالیتهاي
آموزشي هر يك از اعضاي هیأت علمي در گروه آموزشي و با مشاركت خود اعضاي هیأت علمي تعیین شود و
ضمن ابالغ اين فعالیتها به عضو هیأت علمي ،نحوه ارزشیابي آن مشخص گردد.
روشهاي ارزشيابي
 - 1ارزيابي كیفیت آموزشي عضو هیأت علمي با استفاده از منابع چندگانه فوق الذكر ،و براساس روش نظرخواهي و
ارزيابي مستندات و مدارك مربوط به فعالیتهاي آموزشي صورت مي گیرد.
 - 2واحد ارزشیابي مي تواند با حفظ ساير ضوابط مندرج در اين دستورالعمل ،از پرسشنامه هاي الکترونیك براي
نظرخواهي از منابع ارزشیابي استفاده نمايد.
نظرخواهي از فراگيران
 - 1فراگیران شامل دانشجويان دوره هاي كارداني ،كارشناسي ،دكتراي عمومي ،تخصصي ،فوق تخصصي و تحصیالت
تکمیلي يا شركت كنندگان در دوره هاي آموزش مداوم است كه عضو هیأت علمي در آموزش آنها مشاركت دارد.
 - 2نظرخواهي از فراگیران بايد بطور مستمر حداقل در هر سال يکبار بعمل آيد .بهتر است اين نظرخواهي در فواصل
نزديکتري مانند پايان هر ترم يا چرخش بالیني انجام گردد.
 - 3نظرخواهي از فراگیران بايد در زمان و مکان مناسب انجام شود به گونه اي كه شرايط زمان و مکان تاثیر نامطلوبي
بر صحت و دقت اطالعات گردآوري شده نداشته باشد .از انجام نظرسنجي در زمان برگزاري آزمون پرهیز شود.
 - 4نمونه گیري بايد از بین كلیه فراگیراني كه عضو هیأت علمي در فرآيند آموزش آنها درگیر است انجام شود .در اين
نظرسنجي بايد نظرات آن دسته از فراگیران كه (بنا به اظهار خود) به میزان كافي با عضو هیأت علمي مواجهه
مستقیم آموزشي داشته اند مورد تحلیل قرار گیرد.
 - 5واحد ارزشیابي استاد با همکاري گروهها و بیمارستانهاي آموزشي مسئول انجام نظرخواهي ،گردآوري و تحلیل
اطالعات و ارايه نتايج نظرخواهي به اعضاي هیأت علمي مي باشند.
 - 6بازخورد فراگیران از طريق پرسشنامه هاي ارزيابي كه پايايي و روايي آن تايید شده است اخذ میشود.
 -1-6ضروري است توضیحات الزم در مورد اهمیت كاربرد و چگونگي تکمیل پرسشنامه ها بصورت شفاف و قابل
فهم به فراگیران ارائه شود.
 -2-6در صورتي كه تعداد فراگیران در هر دوره ارزشیابي كمتر از  5نفر باشد .گردآوري بازخوردها از طريق
مصاحبه فردي و بصورت مجزا انجام میشود .به اين منظور يکي از اعضاي هیأت علمي به انتخاب رئیس دانشکده و
با در نظر گرفتن معیارهاي مصوب شیوه نامه ارزشیابي استاد دانشگاه ،نسبت به انجام مصاحبه با دانشجويان و
تکمیل پرسشنامه نظرخواهي براساس نظرات ايشان اقدام مي نمايد.
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 - 7حداقل تعداد پرسشنامه هاي تکمیل شده در هر دوره يکساله ارزشیابي براي هر عضو هیأت علمي جمعا بايد 1١
پرسشنامه از كل گروه فراگیران باشد.
تبصره :در مواردي كه به داليل موجه و مورد تايید واحد ارزشیابي استاد ،از جمله كم بودن تعداد كل فراگیراني كه
عضو هیأت علمي بالقوه با آنها در تماس بوده است تعداد پرسشنامه هاي تکمیل شده براي عضو هیأت علمي كمتر
از اين تعداد باشد كمیته منتخب دانشکده میتواند تصمیمات مقتضي را در اين زمینه اتخاذ نمايد.
 - 3پرسشنامه هاي نظرخواهي بايد بصورت بي نام توزيع و گردآوري شود .دانشکده موظف است تمهیداتي اتخاذ نمايد
تا پرسشنامه هاي مربوطه (اعم از مخدوش و غیرمخدوش) بصورت كامال" محرمانه و با رعايت اصول رازداري
نگهداري شود و مورد استفاده قرار گیرد.
 - 9نتايج نظرخواهي از فراگیران بايد بطور مناسب و با رعايت رازداري و حريم شخصي اعضاي هیأت علمي به اطالع
عضو هیأت علمي مورد ارزشیابي ،رياست بخش و مديرگروه برسد .رئیس بخش و مديرگروه موظف اند كه اين نتايج
را بصورت كامال محرمانه نگهدارند.
- 1١الزم است براي كسب حداكثر نظرات و اطمینان فراگیران از عدم تاثیر نظرات ارائه شده بر ارزشبابي آنها نتايج
حاصل از نظرخواهي از فراگیران پس از اعالم نمرات نهايي فراگیران به اطالع عضو هیأت علمي برسد.
نظرخواهي از مديران و مسئوالن آموزشي ذيربط
 - 1مديران و مسئوالن آموزشي شامل افرادي هستند كه مسئولیت برنامه ريزي و نظارت بر فعالیتهاي آموزشي عضو
هیأت علمي مورد ارزشیابي را برعهده دارند .از جمله اين افراد مسئوالن برنامه هاي آموزشي رده هاي مختلف در
بخش و گروه ،رئیس بخش ،مدير گروه ،و معاون آموزشي بیمارستان میباشند .همچنین نظر معاون آموزشي و
رئیس دانشکده حسب مورد و با توجه به شیوه نامه دانشگاهي ارزشیابي كیفیت آموزش دخیل خواهد بود .الزم
است حداقل مدت ارتباط ايشان در سمت فعلي با عضو هیأت علمي مورد نظر سه ماه باشد.
 - 2الزم است ارزشیابي توسط مديران و مسئوالن آموزشي براي هر عضو هیأت علمي يك بار در سال انجام شود.
 - 3بازخوردهاي مديران و مسئوالن آموزشي از طريق پرسشنامه هاي ارزيابي اخذ میشود مديران و مسئوالن آموزشي
براي پاسخگويي به سواالت موجود در پرسشنامه ها میتوانند عالوه بر سوابق و مستندات موجود قبلي در صورت
لزوم از مشاهده فعالیتهاي آموزشي عضو هیأت علمي و يا انجام مصاحبه با وي نیز استفاده نمايند.
 - 4الزم است در پرسشنامه هاي نظرخواهي نام و مسئولیت فرد تکمیل كننده گنجانده شود .واحد ارزشیابي استاد
موظف است تمیهداتي اتخاذ نمايد تا نظرات ارائه شده بصورت كامال" محرمانه و با رعايت اصول رازداري نگهداري
شود و مورد استفاده قرار گیرد.
 - 5نتايج نظرخواهي از مديران (بدون ذكر نام مسئول) بايد بطور مناسب و با رعايت رازداري و حريم شخصي اعضاي
هیأت علمي به اطالع ايشان برسد.
روند تحليل نتايج حاصل از نظرخواهي از فراگيران:
 -1كلیه پرسشنامه هاي تکمیل شده توسط فراگیران و همکاران داراي اعتبار بوده و در جمع بندي مورد استفاده قرار
خواهند گرفت مگر در موارد زير :تکمیل پرسشنامه توسط فردي كه شرط حداقل مدت مواجهه يا آشنايي در مورد وي
محقق نباشد (اگرچه بهتر است اين افراد از تکمیل پرسشنامه از ابتدا اجتناب نمايند) ،پرسشنامه هاي فاقد مهر واحد
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ارزشیابي ،مشاهده خط خوردگي بیش از حد قابل قبول در يك فرم ،خط كشیدن در يك ستون در كلیه رديف ها ،نوشتن
مطالب مغاير با اخالق در فرم.
تبصره :مسئولیت تشخیص پرسشنامه هاي مخدوش بر عده مسئول واحد ارزشیابي استاد مي باشد و كلیه پرسشنامه هاي

مخدوش بايد ممهور به مهر مسئول واحد ارزشیابي گرد.
 -2حداقل تعداد پرسشنامه هاي غیرمخدوش براي هر عضو هیأت علمي بايد ده پرسشنامه از كل گروه فراگیران باشد.
 -3آنالیز نتايج بايد حداقل شامل موارد زير باشد:
 -1-3میانگین ،و انحراف معیار نمره در هر درس يا برنامه مورد نظرخواهي در مورد هر عضو هیأت علمي
 -2-3میانگین كل نمره فعالیتهاي آموزشي در مورد هر عضو هیأت علمي
 -3-3میانگین كل نمره فعالیتهاي آموزشي در مورد اعضاي هیأت علمي بخش و گروه مربوطه
 -4براي جمع بندي نتايج حاصل از نظر خواهي هاي متناوب براي ارزشیابي عضو هیأت علمي ،بصورت زير عمل خواهد شد:
 -1-4در صورتي كه میانگین نمرات در هر نوبت ارزشیابي اختالف معني داري (كمتر از ده درصد اختالف در نمره)
نداشته باشد از میانگین كلیه نمرات استفاده خواهد شد.
 -2-4در صورت وجود روند صعودي قابل توجه (حداقل ده درصد افزايش در نمره) در نتايج ارزشیابي ،پايین ترين نمره
حذف و در محاسبه میانگین نمره كل وارد نمي شود
روند بررسي كيفيت عملكرد آموزشي عضو هيأت علمي متقاضي ارتقاء:
- 1حسب درخواست عضو هیات علمي متقاضي ارتقا مرتبه ،واحد ارزشیابي استاد با جمع بندي اطالعات مندرج در پرونده
ارزشیابي متقاضي ،و با استناد به گزارش نتايج مکتوب ارزشیابي هاي انجام شده در سالهاي توقف عضو هیأت علمي در
مرتبه كنوني ،موارد زير را بصورت تفصیلي و به تفکیك سال/نیمسالهاي انجام ارزشیابي در اختیار كمیته منتخب
دانشکده قرار میدهد:
نتايج نظرخواهي از فراگیران بصورت يك نمره خام از سقف  2١نمره
نتايج نظرخواهي از مديران و مسئوالن ذيربط بصورت يك نمره خام از سقف  2١نمره
 - 2سهم هريك از اجزاي اشاره شده در بندهاي اين دستورالعمل در ارزشیابي كلي كیفیت فعالیتهاي آموزشي فرد بشرح زير
مي باشد:
منابع اطالعات ارزشیابي
نظرخواهي از رده هاي مختلف فراگیران

*

حداقل  4١درصد

نظرخواهي توسط مديران و مسئوالن ذيربط

حداقل  4١درصد

بررسي مستندات ،نظرخواهي از ساير ذينفعان (متناسب با دستورالعمل دانشگاهي ارتقا
است)

حداكثر  2١درصد
2١

جمع نمره

* سهم امتیاز هريك از رده هاي فراگیران (اعم از دانشجويان؛ دستیاران و ) ... .در بخش مربوط به نتايج نظرخواهي از
فراگیران براساس سهمي از وقت عضو هیأت علمي است كه بنا بر اظهار وي و تايید مدير گروه به آموزش رده مورد نظر
اختصاص میدهد.
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 - 3نظر كمیته منتخب بايد كتبا" به اطالع عضو هیأت علمي مورد ارزشیابي رسانده شود.
 - 4عضو هیأت علمي میتواند در صورتي كه نقدي بر نتايج ارزشیابي انجام شده از خود داشته باشد (مشروط برآنکه نقد
مذكور صرفا در مورد نحوه اجراي سیستم ارزشیابي در مقايسه با آيین نامه ارزشیابي باشد) مراتب را ظرف مدت دو
هفته پس از اعالم نظر كمیته منتخب بطور مکتوب به دانشکده منعکس نمايد.
 - 5كمیته منتخب بايد ضمن بررسي اعتراض عضو هیأت علمي نسبت به اصالح راي كمیته يا ارايه توضیحات به عضو
هیأت علمي بصورت مکتوب اقدام نمايد.
 - 6جمع بندي كمیته منتخب به همراه خالصه نتايج ارزشیابي عضو هیأت علمي در اختیار هیأت ممیزه دانشگاه يا هیأت
ممیزه مركزي قرار مي گیرد.

22

پيوست شماره هشت

شيوه نامه ارزشيابي فعاليتهاي دانش پژوهي آموزشي
(بند  6ماده  2آئين نامه ارتقاي اعضاي هيأت علمي دانشگاهها)

مقدمه:
دارا بودن يك نظام آموزشي و پژوهشي پويا و بالنده مستلزم حفظ جايگاه مؤسسات آموزش عـالي در جهـت انجـام هـر سـه
حیطه فعالیت آنها شامل آموزش ،پژوهش و ارائه خدمت است .از آنجا كـه فعالیـت هـاي آموزشـي بخـش مهمـي از رسـالت
مؤسسات آموزش عالي و قسمت عمده اي از عملکرد اعضاي هیأت علمي را تشکیل مي دهند ،ضروري است تالش و كوشـش
ايشان در اين عرصه نیز به نحو مناسب ارزيابي و ارزش گذاري شود .وجود چنین ساز و كاري سبب خلق ارزش هـاي بـديع و
آثار مفیدي در حیطه آموزش خواهد شد كه جوهره آن ايمان و اخالص ،علم و تجربه ،ابتکار و خالقیت و تالش صاحبان خرد
و انديشمندان و تالشگران عرصههاي آموزش مي باشد.
اين شیوه نامه بمنظور اجراي بهینه ارزشیابي فعالیتهاي دانش پژوهي آموزشي ( بند  6ماده  2آئین نامه ارتقاي اعضاي هیـأت
علمي دانشگاهها ) تدوين شده است.
ماده  .1هدف:
هدف از تدوين اين شیوه نامه تعیین چگونگي مستند ساختن ،ارزيابي جـامع ،دقیـق و منصـفانه و امتیـاز دهـي آن دسـته از
فعالیت هاي دانشورانه و دانش پژوهي در زمینه آموزش علوم پزشکي است كه در دانشـگاههاي علـوم پزشـکي كشـور انجـام
شده است.
ماده  .2تعاريف:
 -1فعاليتهاي دانشورانه آموزشي :فرايند آموزشي نوآورانه است كه داراي اهداف شفاف ،متـدولوژي مشـخص ،مبتنـي بـر
شواهد موجود (آماده سازي مناسب ) و داراي نتايج مشخص است
 -2دانش پژوهي آموزشي :فعالیتهاي دانشورانهاي است كه عالوه بر چهار معیار فوق بـه نحـو مناسـبي منتشـر شـده و در
معرض نقد ديگران قرار گرفته باشد.
ماده  .3ساختار ارزيابي:
مرجع اصلي تأيید كننده فعالیتهاي دانش پژوهي آموزشي در كشور ،كمیته كشوري ارزيابي فعالیت هاي دانشورانه و دانش
پژوهي آموزش علوم پزشکي است كه در حوزه معاونت آموزشي وزارت بهداشت درمان و اموزش پزشکي تشکیل مي گردد.
ساختار ارزيابي در دو سطح دانشگاهي و كشوري به شرح زير سازماندهي مي شود:
الف :بررسي فعاليتهاي دانشورانه و دانش پژوهي آموزشي در سطح كشوري
الف )1-مرجع اصلي ارزشیابي و تعیین امتیاز فعالیتهاي موضوع بند ششم از ماده  2آيین نامه ارتقا" ،كمیته كشوري ارزيـابي
فعالیت هاي دانشورانه و دانش پژوهي آموزش علوم پزشکي" است (كه از اين پس به اختصار "كمیته كشوري دانش پژوهي"
نامیده مي شود).
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الف )2-اعضاي اين كمیته مركب از معاون آموزشي وزارت متبوع يا نماينده تام االختیار وي (رئـیس كمیتـه) ،رئـیس مركـز
مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکي وزارت بهداشت ،درمان و آموزش پزشـکي (دبیـر كمیتـه) ،دو نفـر نماينـده از هیـأت
ممیزه و سه نفر از صاحبنظران آموزش علوم پزشکي به پیشنهاد رئیس مركز مطالعات و توسعه آموزش علـوم پزشـکي وزارت
بهداشت ،و تائید معاون آموزشي وزارت مي باشد .كمیته مذكور مي تواند در صورت لزوم و بنا بر صالحديد رئـیس كمیتـه بـه
تناسب از افراد مطلع يا صاحب نظر ديگر از جمله دبیر دبیرخانه مربوطه حسب موضوع مورد بررسي دعوت بـه عمـل آورد تـا
بدون حق رأي در جلسات شركت نمايند.
الف )3-مركز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکي وزارت بهداشت ،درمان و آموزش پزشکي به عنـوان دبیرخانـه كمیتـه
كشوري دانش پژوهي موظف است نتايج بررسي مستندات را به دانشگاه مربوطه اعالم نمايد.
الف )4-به منظور تسريع در فرإيند ارزشیابي و تعیین امتیاز فعالیتهاي دانشورانه و دانش پژوهـي آموزشـي در دانشـگاههاي
داراي هیات ممیزه مستقل ،انجام فرآيند ارزشیابي و تعیین امتیاز به كمیته هاي دانشگاهي دانش پژوهـي تـا پايـان شـهريور
سال  1397تفويض مي شود .تصمیم گیري در خصوص تمديد مدت تفويض اختیار به هر دانشگاه ،بر اساس نحـوه عملکـرد
كمیته دانشگاهي دانش پژوهي و توسط كمیته كشوري دانش پژوهي انجام مي شود.
ب :بررسي فعاليتهاي دانشورانه و دانش پژوهي آموزشي در سطح دانشگاهي
ب )1-در هر يك از دانشگاه هاي داراي هیأت ممیزه مستقل" ،كمیته دانشگاهي ارزيابي فعالیت هاي دانشورانه و دانش
پژوهي آموزش علوم پزشکي" تشکیل مي شود كه كمیته تخصصي هیأت ممیزه تلقي شده و از اين پس اين شیوه نامه به
اختصار "كمیته دانشگاهي دانش پژوهي" نامیده مي شود .محدوده اختیار اين كمیته در هر دانشگاه بر اساس اختیارات
تفويض شده از سوي كمیته كشوري دانش پژوهي تعیین مي شود.
اعضاي كمیته دانشگاهي دانش پژوهي عبارتند از :معاون آموزشي دانشگاه (رئیس كمیته) ،مدير مركز مطالعات و توسعه
آموزش علوم پزشکي دانشگاه (دبیر كمیته) ،يك نفر از اعضاي هیأت علمي به نمايندگي هیأت ممیزه دانشگاه ،و دو نفر از
صاحبنظران و كارشناسان آموزش علوم پزشکي به پیشنهاد مدير مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکي دانشگاه و تائید
هیأت ممیزه .كمیته مي تواند از رئیس دانشکده و مدير دفتر توسعه آموزش دانشکده ذيربط و نیز برخي صاحبنظران بر
حسب موضوع براي شركت در جلسه (بدون حق راي) دعوت كند.
تبصره :1شرايط اعضاي حقیقي كمیته عبارت است از:
 داشتن سابقه برجسته آموزشي
 آشنايي با دانش آموزش علوم پزشکي
 التزام به رعايت اصول اخالق در داوري
 ترجیحا سابقه حداقل  5سال كار به عنوان عضو هیأت علمي
 ترجیحاً دارا بودن رتبه دانشیاري يا استادي
تبصره :2در دانشگاههايي كه هیات ممیزه مستقل ندارنـد ،نیـز كمیتـه دانشـگاهي دانـش پژوهـي بـا تركیـب مشـابهي جهـت
كارشناسي اولیه و داوري فعالیتهاي موضوع بند ششم ماده  2آيین نامه ارتقا تشکیل مي شود .اما راي اين كمیته پس از بررسي
و تايید در كمیته كشوري دانش پژوهي قابل احتساب در پرونده ارتقاي متقاضي خواهد بود.
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ماده  .4فرآيند ارائه و ارزشيابي فعاليتهاي موضوع بند ششم ماده :2
 .1الزم است فرد متقاضي مستندات ،شواهد و مدارك الزم در خصوص فعالیت هاي مورد نظر را در سامانه ملـي فعالیتهـاي
نوآورانه آموزشي ( به آدرس  )http://meded.behdasht.gov.irثبت نمايد.
 .2مستندات ارائه شده در بخش فعالیتهاي دانش پژوهي آموزشي بايد عالوه بر اطالعات مربوط به كمیت و كیفیت فعالیـت
انجام شده ،داراي شواهدي دال بر تعامل با سطوح مختلف جامعه آموزشي علوم پزشـکي در خصـوص گـزارش نتـايج آن
فعالیت باشد .مصاديق اين تعامل عبارتند از برگزاري كارگـاه هـاي آموزشـي و ايـراد سـخنراني در مـورد نتـايج فعالیـت
آموزشي صورت گرفته يا محصول آن به صورت مدعو در حوزه هاي وسیعتر (ساير دپارتمانها /دانشکده هـا /دانشـگاهها)،
ارائه نتايج در كنگره هاي علمي ،انتشار در مجالت علمي -پژوهشي ،ثبت فعالیت ها در تار نماهاي ( )websiteمـرتبط
با نوآوري آموزشي از جمله ، MedEdPORTAL ،AAMCو يا موارد مشابه.
 .4فعالیتي مي تواند وارد فرآيند داوري شود كه حائز تمام شرايط زير باشد:
 -1-4مرتبط با حوزه آموزش يکي از ردههاي فراگیران علوم پزشکي (دانشجويان ،دستیاران ،آموزش مـداوم جامعـه
پزشکي) يا اعضاي هیأت علمي باشد.
 -2-4در عمل به اقدامي براي بهبود كیفیت آموزش منجر شده باشد .بنابراين طرح هايي كه صـرفا ماهیـت نظريـه
پردازي و ارائه پیشنهاد بدون انجام مداخله دارند مشمول بند ششم ماده  2آيین نامه ارتقا (فعالیتهاي دانشـورانه يـا
دانش پژوهي آموزشي) نخواهند بود .همچنین پژوهشهاي آموزشي كه صرفا ماهیت تولید علـم دارنـد و همـراه بـا
اقدامي براي اصالح روندهاي آموزشي دانشگاهها نبوده اند نیز قابل بررسي در بند ششم از مـاده  2آيـین نامـه ارتقـا
نیستند.
 -3-4بايد به اندازه كافي در آموزش دانشگاه استقرار كافي پیدا كرده باشد:
 فعالیتهايي كه اجراي مستمر دارند حداقل بايد به مدت شش ماه ادامه يافته يا محصول آن حد اقل بـه مـدتشش ماه مورد استفاده قرار گرفته باشد.
 فعالیتهايي كه مي تواند به طور مکرر اجرا شود بايد حداقل دو بار انجام شده يا مورد استفاده قرار گرفته باشد. اگر جنس فعالیت ،به صورت تدوين برنامه يا سند سیاست گذاري يا آيین نامه و دستورالعمل است كه يك بارانجام مي شود اما بعد از تصويب ،تاثیر مستمر خواهد داشت ،بايد به تصويب مراجع ذيصالح رسیده باشد.
 .5پس از اطمینان در خصوص احراز شرايط ورود به داوري ،بررسي وجود معیارهـاي شـش گانـه دانـش پژوهـي آموزشـي
( )Glassickبه شرح زير توسط كمیته دانشگاهي/كشوري دانش پژوهي انجام مي شود:
 .1اهداف مشخص
 .2آماده سازي كافي
 .3استفاده از روشهاي مناسب
 .4ارائه نتايج مهم
 .5معرفي موثر برنامه
 .6برخورد نقادانه
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وجود چهار معیار اول ،شرط الزم براي كسب امتیاز از هر يك از فعالیتهاي مندرج در بند ششم ماده  2آيین نامه ارتقا است
كه در اينصورت فعالیت دانشورانه )(Scholarly Educationمحسوب ميشود .در صورت تحقق تمامي  6معیار گالسیك
در يك فعالیت ،آن فعالیت مصداق دانشپژوهي آموزشي ( Educational Scholarship) 1است و امتیاز آن ميتواند
در ماده ( 3حداكثر تا پنجاه درصد امتیاز الزم اعم از شرطي و غیر شرطي) لحاظ شود.
اگر هريك از موارد  1تا  4وجود نداشته باشد ،به فعالیت مورد نظر از اين بند امتیازي تعلق نمي گیرد.
تبصره :تدريس موضوع براي اولین بار به خودي خود دانش پژوهي تلقي نشده و بايد تمـام معیارهـاي دانـش پژوهـي را داشـته
باشد.

 .6كمیته دانشگاهي دانش پژوهي مي تواند نوآوري فعالیت هاي صورت گرفته را حداكثر تا سـطح دانشـگاه تعیـین نمايـد.
چنانچه بنا به تشخیص كمیته مزبور (با يا بدون درخواست فرد يا افراد ارائه دهنده آن) نوآوري فعالیت صورت گرفتـه در
سطح كشوري يا بین المللي باشد ،الزم است مستندات مربوطه در كمیته كشوري دانش پژوهي وزارت بهداشـت ،درمـان
و آموزش پزشکي بررسي گردد .مسئولیت تايید نهـايي امتیـاز فعالیتهـاي مـرتبط بـا اعضـاي هیـات علمـي متقاضـي از
دانشگاههاي فاقد هیأت ممیزه نیز بر عهده اين كمیته است.
 .7براي كسب امتیاز دانش پژوهي ( كه مي تواند جايگزين امتیازات ماده  3ارتقا شـود) بـراي "تولیـد وسـايل آموزشـي"،
"تولید لوح فشرده آموزشي با رعايت ساختار علمي" و "ساير موارد" در بخش يادگیري الکترونیك ،تايید كمیته كشوري
دانش پژوهي مبني بر نوآوري فعالیت در سطح كشوري ضروري است.
ماده  .1محاسبه امتيازات بند  1ماده دو آئين نامه ارتقاء:
حداكثر امتیاز ذكر شده در هر يك از بندهاي شش گانه مندرج در بند شش ماده دو آئین نامـه ارتقـا مصـوب شـوراي عـالي
انقالب فرهنگي معرف امتیاز فرايندهاي دانشورانه يا دانش پژوهي آموزشي (قابل انتقال به ماده سه) در سطح كشوري اسـت.
چنانچه فعالیتي تمام معیارهاي گالسیك را داشته باشد ،امتیاز آن مي تواند در ماده ( 3حداكثر تا  5١درصد امتیـاز الزم اعـم
از شرطي و غیر شرطي) لحاظ شود .حداكثر امتیاز فعالیتهاي مندرج در بند شش ماده  2آيین نامـه ارتقـا بـر حسـب سـطح
نوآوري به شرح جدول زير محاسبه مي گردد.

 scholarship of teaching and learningو scholarship of teaching
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معادل

جريان فرآيند ارائه و ارزشيابي فعاليتهاي موضوع بند ششم ماده 2

72

نوع فعاليت

مصداق فعاليتها ( به شرط احراز شرايط ورود به فرآيند داوري و وجود حداقل  4معيار اول

حداكثر امتياز

از معيارهاي ششگانه گالسيك)
تدوين و بازنگري
برنامه هاي آموزشي

ارزشيابي

گروه

موضوع

مشاركت در برنامه ريزي درسي و يا بازنگري رشته مقطع

5-15

مشاركت دربرنامه ريزي درسي و يا بازنگري دوره آموزشي يا درس جديد

1/5 -5

طراحي و اجراي برنامه آموزش مداوم ،آموزش اساتید ،آموزش ضمن خدمت كاركنان حوزه سالمت

1/5 -5

1/5-3

طراحي و اجراي روشهاي نوين ارزشیابي دانشجو

1/ 2 - 5

1/2-3

1/2-3/5

طرا حي و اجراي ابزار ها ،روشها و فرايند ارزشیابي استاد

1/ 2 - 5

1/2-3

1/2-3/5

15

5- 9

5-11

5-12

5-15

1/5-3

1/5-3/5

1/5-4

1/5 -5

1/5-3/5

1/5-4

1/5 -5

1/2-4

1/ 2 - 5

1/2-4

1/ 2 - 5

11

مشاركت در طراحي و انجام ارزشیابي برنامه مانند ارزشیابي دروني و بیروني گروهها و برنامه ها،
تدوين استانداردها و شاخصهاي اعتباربخشي ،ارزشیابي برنامه و موسسه بر اساس اين استانداردها و
ارزشیابي آزمونها

1-11

طراحي و اجراي يك روش نوين تدريس

1-4

بکارگیري روش هاي جديد تدريس در عرصه هاي گوناگون

1-2

مشاركت در طراحي

وسايل آموزشي

1-7

1-3

و توليد محصوالت

لوح فشرده آموزشي با رعايت ساختار علمي

1-7

1-3

راهنماي مطالعه

1-5

ساير محصوالت به پیشنهاد كمیته دانشگاهي و تايید كمیته كشوري دانش پژوهي

1-7

ياددهي و يادگيري

آموزشي
(ر.ك .تبصره )1
مديريت و رهبري
آموزشي
يادگيري الكترونيك

دانشكده

دانشگاه

كشوري

مشاركت در طراحي و عملیاتي ساختن فرايندها ،مقررات ،آئین نامه ها و دستورالعملهاي آموزشي كه
در جهت ارتقاءكیفیت آموزش و خدمات آموزشي باشد

1/2-5

مشاركت درتدوين برنامه هاي درازمدت و كلیدي داراي اولويت به تشخیص هیأت ممیزه دانشگاه

1/5-11

مشاركت در طراحي سیتم آموزش الکترونیك و اجراي آن درسطح دانشگاه ،شامل آماده سازي
محتوا ،طراحي آزمون الکترونیك ،هدايت كالسهاي مجازي و ساير موارد مرتبط (ر.ك .تبصره )2

1/5-8

8

1-1

1-7

1-8

1-11

1-2/4

1-2/8

1-3/2

1-4

1-1/2

1-1/5

1-1/8

1-2

1-4

1-5

1-7

1-4

1-5

1-7

1-3

1-3/5

1-4

1-5
1-7
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1/2-3

1/2-3/5

1/2-4

1/ 2 - 5

1/5-1

1/5-7

1/5-8

1/5 -11

1/5-5/1

1/5-1/4

1/5 -8

- 4/ 8
1/5

تبصره  :1تولید وسايل آموزشي ،لوح فشرده آموزشي و ساير محصوالت تنها در شرايط نوآوري در سطح كشوري و به شرط احراز تمام شش معیار گالسیك به عنوان فعالیت دانش
پژوهي (كه مي تواند جايگزين امتیازات ماده  3آيین نامه ارتقا شود) امتیاز دارد ،و اخذ اين امتیاز منوط به تائید كمیته كشوري دانش پژوهي است.
تبصره  :2به "ساير موارد" در بخش يادگیري الکترونیك نیز تنها در صورت تائید كمیته كشوري دانش پژوهي امتیاز تعلق مي گیرد.
تبصره  :3براي اخذ امتیاز محصوالت آموزشي ،ارائه گواهي مبني بر استفاده از اين محصوالت و ارزشیابي آن توسط گروه هدف آن (حداقل به مدت دو دوره) الزامي است.
تبصره  :4چنانچه در هر يك از موضوعات اين بند بیش از يك نفر مشاركت داشته باشند ،امتیاز متعلقه پس از اعمال ضريب طبق جدول نحوه محاسبه و توزيع امتیاز براي فعالیتهاي
پژوهشي و آموزشي مشترك (پیوست شماره  3اين شیوه نامه) محاسبه خواهد شد.
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ماده  .7بسترسازي براي انجام فعاليت هاي نوآورانه آموزشي:
مراكز مطالعات و توسعه آموزش دانشگاهها موظفند برنامه هاي مشخصي براي توسعه كمي و كیفي فعالیت هاي نوآورانـه
داشته باشند كه به اين منظور الزم است معاونت آموزشي دانشگاهها زمینه و بستر مناسب براي انجام ايـن گونـه فعالیـت
ها ،و راهکارهايي را جهت حمايت و رفع موانع موجود در سطوح مختلف مصوب و اجراي آنها را از طريق مركـز مطالعـات
دانشگاه پیگیري نمايند.

ماده  .8روند نظارت بر فعاليت هاي نوآورانه آموزشي:
مسئولیت نظارت بر روند ارزشیابي فعالیت هاي دانش پژوهي آموزشي اعضاي هیأت علمـي دانشـگاهها بـر عهـده كمیتـه
كشوري دانش پژوهي است .اين كمیته ضمن بررسي گـزارش ارزشـیابي ادواري از نحـوه عملکـرد دانشـگاهها در ارزيـابي
فعالیتهاي دانش پژوهي آموزشي ،بازخوردهاي الزم جهت بهبود فرآيند را به رئیس هیأت ممیزه دانشگاه و هیـأت ممیـزه
مركزي ارائه مي كند .رئیس هیأت ممیزه دانشگاه بايد نسبت به اعمال و گزارش اصالحات الزم در عملکرد كمیتـه دانـش
پژوهي متناسب با بازخوردهاي دريافت شده اقدام نمايد .بديهي است در صورت عدم مراعات كامـل ضـوابط در بررسـي و
تعیین امتیاز فعالیتهاي موضوع اين دستورالعمل ،كمیته كشوري دانش پژوهي مي تواند اختیارات تفويض شده به كمیتـه
دانشگاهي دانش پژوهي را سلب نمايد.
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